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V ajon egyes detektívregények szerzői azért vá-
lasztják helyszínként az iskolát, mert mind 
a  gyilkossághoz, mind a  nyomozáshoz re-

mek zárt teret kínál – különösen, ha bentlakásos intéz-
ményről van szó? Annyi biztos, hogy az iskola többféle 
krimiben, különböző alműfajokban megjelenik hely-
színként: a Macska a galambok között (1959) címűben, 
ami a műfaj klasszikus változata, analitikus-laborató-
riumi krimi, szerzője pedig ennek a műfajváltozatnak 
a  legismertebb képviselője, Agatha Christie; skandi-
náv „kemény” (hard-boiled) krimiben, a 2015-ös Mél-
tatlanokban (a  svéd krimiíró-páros, Michael Hjorth 
és Hans Rosenfeldt regénye ez, a Sebastian Bergman 
kriminálpszichológus eseteit közreadó sorozat része), 
és egy történelmi, „Monarchia-krimiben” is, a Hall-
gass a nevedben (eredeti címe: Fatal Lies, a szerző Frank 
Tallis, 2008-ban jelent meg, magyarul a három közül 
ez lett elérhető legkésőbb, 2020-ban).

Amikor az ember krimikről ír vagy beszél, másfajta 
előzetes döntéseket kell meghoznia, mintha bármilyen 
egyéb műfajról szólalna meg – bár lehet, hogy lassan 
a „spoilerhiszti”1 elér szinte minden epikus műfajt, egy 
krimi esetében mégis erősebben merül fel kérdésként, 
vajon kerülgessük-e annak kimondását az elemzés so-
rán, ki volt a gyilkos, mi volt az indíték, vagy nem kell 
tekintettel lennünk az olvasókra ebből a  szempont-
ból.2 Azért az nem kérdés, hogy egy krimi nem azo-
nos a benne lezajló nyomozással: Ottlik azt mondta 
annak idején, ő úgy tíz-tizenkét év elteltével képes egy 
detektívregényt újraolvasni, mert akkorra felejti el, ki 

volt a gyilkos,3 én akár az azonnali újraolvasást is ja-
vasolni tudnám, mivel másodszorra már tudunk arra 
figyelni, ami nem tartozik közvetlenül a bűntényhez 
és a nyomozáshoz. Arról nem is szólva, hogy Tallis re-
génye és a Méltatlanok esetében is két cselekményszál 
húzódik végig a sorozat egyes darabjain: a nyomozás-
ban részt vevők személyes életének történései legalább 
annyira fontosak, mint az a bűntény, amelyet a nyomo-
zók megoldanak az adott rész végére. Ezek a nyomo-
zók már nem olyanok, mint Poirot vagy Miss Marple 
volt, akiknek nem volt magánéletük, és akik körül gya-
korlatilag nem változott semmi az egyes részek során – 
a mai krimisorozatokban a kerekre formált epizódo-
kat összeköti a nyomozócsoport tagjainak részről rész-
re alakuló életregénye. És akár ilyen újraolvasás is le-
hetséges: az egymástól viszonylag nagy időbeli távol-
ságban (akár egy-két-három év elteltével) megjelenő 
krimiket olyan módon is újra lehet olvasni, hogy má-
sodszorra már a nyomozók alakjára, sorsuk alakulásá-
ra összpontosítunk. Akármilyen okból is olvassuk új-
ra a detektívregényeket, amelyeknek egyébként is lehet 
akár „előkészítő”, olvasóvá nevelő funkciójuk is, ezek 
a művek különös erővel hívják fel a figyelmünket ar-
ra, hogy egy-egy könyvet egyébként sem a cselekmény 
miatt veszünk elő akár többször is:

„És nem vált volna a világ bálványává Sherlock 
Holmes, ha csak bűnügyek kibogozója volna. 
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Conan Doyle-ból még gyerekkorunkban ki-
csemegéztük a legfinomabbat, a cselekményt, 
de gyermeki ostobasággal meghagytuk a leg-
táplálóbbat: egy könyvet az ember nem a cse-
lekménye miatt olvas újra, és különösen nem 
a bűnügyi regényeket. Conan Doyle történe-
teiben ott van annak a kornak a szolid bája, 
amikor a  lányok ártatlanok voltak, a bandi-
ták borotválatlanok, a függönyök behúzva.”4

Az iskolákban játszódó krimik esetében is leginkább 
a második olvasásnál gondolkozunk el azon, milyen 
helyszínként jelennek meg bennük az oktatási intéz-
mények – az egyes könyvek címéből nem is következ-
tethetünk arra, hogy tanárokhoz, diákokhoz bármi 
közük lesz a történeteknek. (Hjorth és Rosenfeldt so-
rozatának van egyébként egy A tanítvány című része 
is, ott azonban a cím egy korábbi sorozatgyilkost má-
soló tettesre utal, vagyis a tanulás egészen speciális ér-
telemben kerül elő.) Ezeknél a krimiknél jól érzékel-
hető, hogy szerzőik az iskolaregények sémáit vették át, 
amikor a helyszínt, az alapkonfliktusokat, a szereplő-
típusokat megalkották. Az iskolában játszódó krimik 
olvasásával tehát az iskolaregényekhez is közelebb ju-
tunk, hiszen a krimiszerzők ezek felhasználói, de akár 
azt is mondhatjuk, értelmezői. Ezt Tallis nyilvánvalóvá 
is teszi a regényt záró köszönetnyilvánításban:

„A  St. Florian katonaiskola egy főreáliskola, 
amely igen hasonlít Musilnak a «Törless isko-
laévei» című művében leírt intézményre. Ami 
a hasznos részleteket, az egész légkört, sőt még 
egyes szereplőket is illet, szégyentelenül merí-
tettem ebből a mesterműből.”5

A Törless iskolaéveit Tallis a regényeinek történeti forrá-
sai között sorolja fel – de Musil regénye mégsem tör-
téneti szakmunka, a Hallgass a neved tehát inkább úgy 
fogható fel, mint egy iskolaregény olvasata. (És nem-
csak Musilt juttathatja eszünkbe ez a regény: a magyar 
olvasók számára a monarchikus katonaiskola legalább 
annyira Ottlik Iskola a határonjából ismerős, amit Tallis 
aligha ismer.) Ha Musil felől olvassuk a Hallgass a ne-
vedet, még könnyebben észrevehetjük, hogy Tallis az 
iskolaregények alapképletének a beavatást tartja. Eb-
ben a krimiben a beavatás feladatát az idősebb diákok 
veszik át az iskolától: ez a katonaiskolában játszódó re-
gényekben (meg, feltehetőleg, magukban a katonais-
kolákban) igen gyakran megtörténik. Tallisnál egy bá-
li jelenettel indul a regény, a nyomozó, Reinhard, és 
segítője, a  freudista pszichiáter, doktor Liebermann 

egy rendőrbálon vannak éppen. Első közelítésben en-
nek az indításnak annyi jelentősége van, hogy a rend-
őrnyomozó igen alkalmatlan időpontban kénytelen 
elindulni dolgozni, olyan ruhában, amelyben nem is 
hihető el róla, hogy rendőr (doktor Liebermann ott 
marad a bálban): de a bálnak akár szimbolikus jelen-
tősége is lehet, hiszen, a lányok esetében mindenképp, 
ugyancsak egyfajta beavatási szertartásként fogható fel. 
(Ebben a bálban a fiatal angol nő, Amelia az, aki kez-
dő táncosként „avatódik be” éppen.) A bálba érkezik 
meg tehát a hír, hogy a St. Florian katonaiskolában 
rejtélyes haláleset történt, holtan találtak egy diákot, 
aki éppen kémiai kísérletet végzett egy tanteremben, 
magányosan. A rendőrök fiákerbe szállnak, és útnak 
is indulnak: az iskola egy sűrű, sötét erdőn keresztül 
közelíthető meg, ahol a kocsi el is téved. A varázsme-
sék erdejébe kerülünk be már rögtön a regény elején,6 
olyan térbe, ahonnan Bécs szinte elképzelhetetlenül 
távolinak tűnik (nemcsak az olvasó, de a rendőrfelü-
gyelő számára is): a mesékben pedig az erdő a beava-
tási szertartás legfontosabb terepe, a mesehősök ritu-
álisan meghalnak, majd, keresztülmenve a  próbaté-
teleken (vagyis a beavatási szertartáson), felnőttként 
születnek újjá. Aztán Tallis regényében az erdőbeli fe-
jezet után a diákok hálóterme következik, a rendőrök 
helyett két diákra kerül fókusz: épp azt látjuk, hogy 
az egyik fiú fel akarja ébreszteni a másikat, hogy el-
menjenek együtt a  „titkos kamrába”. Amikor a hiá-
ba noszogatott nem akar felkelni és elindulni, a má-
sik fiú így reagál: „– Akkor aludj csak tovább! – csat-
tant fel dühösen. – Te… te kisbaba!”7 A titkos kamra 
is a beavatás (inkább: a folyamatos beavatódás) hely-
színe, a fiúk vezére egy öreg bőröndöt tart ott, „amely-
ben az idő hasznos eltöltéséhez szükséges felszerelést 
tárolta bizalmasainak kicsiny körével: cigarettát, gyu-
fát, pálinkát, játékokat és pornográf képeslapok sze-
rény gyűjteményét.”8 Aki pedig nem akar ebbe a tit-
kos kamrába újra és újra bemenni, az nemhogy felnőt-
té nem válik, de még inkább gyermek lesz, sőt, kisba-
ba. Ebben a katonaiskolában nem az érettségi visz el 
a társadalmi érettséghez, mint Kosztolányi Aranysár-
kányában, ahol csak a sikeres szóbeli vizsga után bir-
tokolhatják a fiúk a  felnőttség attribútumait, a  séta-
botot, az „uram” megszólítást, akkor gyújthatnak csak 
rá (nyilvánosan), illetve szólhatnak a lányokhoz. (Per-
sze, azért Kosztolányinál is látjuk, hogy az egyik tanu-
ló még az érettségije előtt teherbe ejti az osztályfőnöke 
lányát, vagy hogy egyes fiúk már a vizsgára készülve 
is dohányoznak: az érettségi rituális jelentősége ettől 
még megmarad, hiszen a társadalom csak akkor szen-
tesíti az átlépést a felnőttlétbe.)9

Tallis krimije reflektál tehát a legerősebben az isko-
laregény 20. század eleji, monarchikus hagyományá-
ra: nem meglepő, hiszen 1903-ban, Bécsben játszódik. 
A Macska a galambok között helyszíne egy bentlaká-
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sos lányiskola (bár a szálak az iskolán túlra nyúlnak, 
a megoldáshoz az iskolán kívüli múltba és térbe kell 
átlépni), maguk a gyilkosságok is ott történnek, há-
rom tanárnőt ölnek meg az iskola falain belül. A Mél-
tatlanokban az iskola csak másodlagos helyszín, vagyis 
az áldozatokat a  sorozatgyilkos másutt öli meg, az-
tán az iskolában hagyja őket, színpadias módon el-
rendezve a környezetet: bohócsipkát húz a halottak 
fejére, és a meztelen testükre tűz egy elégtelenre ki-
töltött műveltségi tesztet. Itt ugyanis az iskolát maga 
a gyilkos kívánja szimbólummá változtatni, azt akar-
ja, hogy a tudásátadás terepét lássák meg a helyszín-
ben, ezért kell ott megtalálnia a rendőrségnek a holt-
testeket. A gyilkos az iskolában elhelyezett áldozatok 
és az esetekre irányuló médiafigyelem segítségével azt 
kívánja elérni, hogy a társadalom vegye észre végre az 
általános elbutulást, hagyjon fel a műveletlenség di-
csőítésével, vessen véget a celebkultusznak. Változást 
szeretne tehát a sorozatgyilkos, kedvezőtlen folyama-
tokat akar megállítani – de már a Macska a galambok 
közöttben is egy elkerülhetetlen fordulat előtti pilla-
natban zajlik a cselekmény, amikor az iskola funkci-
ójának, szerepének megváltozása nem odázható to-
vább. Messze nem egyértelmű egyébként, egyik kri-
miben sem, hogy az iskola legfőbb feladata a tudás és 
műveltség átadása lenne (vagyis nem pusztán a svéd 
sorozatgyilkos problémája ez): Agatha Christie-nél 
a lányok részben unalomból, részben egy jó házassá-
got remélve járnak az iskolába (itt az iskolának tehát 
elsősorban társasági funkciója van), Tallis regényében 
a fiúk célja valamilyen jó állás megszerzése, ők az is-
kolát a  társadalmi emelkedés szükségszerű lépcsőfo-
kának tekintik.10 Agatha Christie-nek ez a  regénye 
egyébként viszonylag kései mű a szerző pályáján, ab-
ból az alkotói korszakából való, mint a nála talán is-
mertebb A Bertram Szálló (amely még későbbi, 1965-
ös). Olyan történet tehát, amely már a változatlanság 
érzetének foszladozásával, az öröknek tűnő, viktori-
ánus Anglia eltűnésével is szembesíti az olvasókat (és 
egyúttal a  szereplőket). Úgy tűnhet, ebben a krimi-
ben is azt látjuk, mint általában a klasszikus, labora-
tóriumi detektívregényekben: amint Poirot mindent 
kinyomozott és minden apró részlet a helyére került, 
elrendeződik a világ, a gyilkos lelepleződik, az iskola 
élete pedig folytatódik ott, ahol a gyilkosságok előtt 
abbamaradt, a lányok visszaülnek az iskolapadba, az 
életben maradt tanárnők kedvvel és motiváltan taníta-
nak tovább. De az iskola igazgatónője, Miss Bullstrode 
kimondja, hogy meg kell az iskolának újulnia, vagyis 
ez a változatlanság már csak látszólagos:

„A múltat nem szabad megkövesítve fenntarta-
ni. A hagyomány helyes dolog, de a sok abból 

is megárt. Az iskolát mindig a mai gyerekek 
igényeihez kell alakítani. Nem az ötven évvel 
ezelőtti, nem a harminc évvel ezelőtti gyerekek 
igényeihez. Vannak iskolák, ahol a hagyomá-
nyokat mindennél fontosabbnak tartják, de 
a Minerva nem ilyen. Nincsenek is évszáza-
dos hagyományai. Ha szabad így mondanom, 
a magam szülötte. Van néhány ötletem és el-
képzelésem, ezeket szerettem volna megvaló-
sítani. Néhány bevált, néhány nem. Minden-
esetre a Minerva nem lett hagyományos isko-
la, bár az is igaz, hogy sohasem hivalkodtam 
olyasmivel, hogy minden hagyományt, szo-
kást elvetek. A Minerva olyan iskola, amely 
a jelenből is, a múltból is ki akarja választa-
ni a legjobbat, de a kettő közül a jelent tart-
ja fontosabbnak. Így kell, így kellene folytat-
ni is. Olyan egyéniség kell a vezetésre, akinek 
új elgondolásai vannak.”11

Tallis regénye is azzal zárul, hogy a  halálesetek so-
ra (gyilkosság és öngyilkosság egyaránt történik a re-
gényben) változásokat kényszerít ki. Miután a rendőr-
ség lezárja a nyomozást, az oktatásügyi miniszter részt 
akar venni az iskolaszék következő ülésén, aggasztó-
nak látva a történteket, és kiemelten azt a hatást, amit 
Nietzsche egyes tanai gyakoroltak a hatalmukkal visz-
szaélő tanulókra:

„Ki akarja fejteni a császár óhaját a nyitottabb 
katonaság megteremtésére. Rá akar mutat-
ni az erkölcsi kötelezettségre, amely az okta-
tási intézményeket terheli, és hogy Őfelsége 
kívánságát maradéktalanul teljesíteni kell.”12

Mivel a krimiszerzők az iskolaregények értelmezését 
is adják a saját műveikkel, nem meglepő, hogy ezek-
ben a detektívregényekben is felbukkannak olyan vé-
lekedések tanárokról, iskoláról, diáklétről, amelyek-
kel nem csak krimikben találkozhatunk – itt viszont 
a gyerekek kegyetlenkedéseiből gyilkosságok lesznek, 
a  tudatlanságnak nem bukás, hanem halál a  követ-
kezménye, és indítékká válik az is, ha egy tanár éle-
te titkokat rejt. És számos párhuzamot vonhatunk 

„iskolakrimik” és iskolaregények között: Kosztolányi-
nál Novák Antal az, aki fél a vasárnapoktól és a va-
kációtól, ő az, aki valójában csak az iskolában érzi 
jól magát, Agatha Christie-nél Miss Johnsonról ol-
vasunk hasonlót:
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„Örült, hogy megkezdődött a félév. Sohasem 
tudta, mihez kezdjen a szabad idejével. Két fér-
jes nővére is volt, hol az egyikhez, hol a másik-
hoz látogatott el, de azokat a családjuk érde-
kelte, nem az intézet. Miss Johnsont viszont, 
bár kötelességszerűen szerette a testvéreit, iga-
zából csak a Minerva érdekelte.”13

De a Méltatlanokban is látunk egy sztereotípiát: milyen 
jó a tanároknak, ott van nekik az a hosszú nyári szü-
net, gondolja róluk egy építési vállalkozó. Azt a kép-
zetet pedig, hogy a tanárra ráég a szerepe, Tallisnál is, 
Agatha Christie-nél is megtaláljuk. A tanárok a rend-
őröket is diáknak látják, pontosabban a rendőrök ér-
zik újra diáknak magukat a közelükben:

„– Van valami a pedagógusnőkben, amitől fé-
lek  – mondta Bond őrmester.  – Gyerekko-
rom óta félek tőlük. Különösen egy tanító-
nőtől rettegtem, az olyan nagyképű és fölé-
nyes volt, hogy azt sem tudtam, mit is tanít 
tulajdonképpen.”14

„Az igazgató úgy csóválta a fejét, mintha egy 
diák igencsak gyenge magyarázkodását hall-
gatná, amiért nem írta meg a házi feladatát.”15

Az iskola pedig olyan terep, mindegyik krimiben, ahol 
különféle világok, egymástól távoli társadalmi rétegek 
találkozhatnak: Tallisnál komoly konfliktusforrás is 
a társadalmi keveredés, hiszen együtt tanulnak a gaz-
dag családok gyermekei, és az általuk terrorizált, ösz-
töndíjas diákok, akikkel az előbbiek folyton éreztetik, 
hogy csak kegyelemből járnak oda. És szerelmek is szö-
vődhetnek az iskolákban, akár diák és tanár között is, 
hetero- és homoszexuális változatban, létrejöhetnek sze-
relmi háromszögek: egy krimiben pedig ezek óhatatla-
nul gyilkosságokhoz fognak elvezetni. Remekül mu-
tatja az „iskolaregény” átfordulását „iskolakrimivé” az 
a jelenet, amikor a Hallgass a nevedben a matematika-
tanár dolgozatokat javít, a háromszögekre összponto-
sít, ám a fejében a szerelmi háromszögek járnak: aztán, 
ahogy mindent elrendezett, kijavította a dolgozatokat, 
megírta a búcsúleveleket, halántékához emeli a fegy-
verét, és főbe lövi magát. Ennek a bizonyos tanárnak, 
Sommernek, van egy nagy titka: szerelmi kapcsolatban 
állt a regény elején holtan talált fiúval, Zelenkával, ez 
vezet végül az öngyilkosságához. A fiú halála pedig egy 
másik titok következménye, mégpedig annak, hogy az 
egyik tanárfeleség titkos viszonyt folytatott a rajztanár-
ral, és ezt úgy próbálták leplezni a szerelmesek, hogy 

a felszarvazott férjjel elhitették, az üzeneteket közvetí-
tő fiúval csalja meg őt a felesége. A tanárok titkai tehát 
veszélyesek, de az is, ha valaki a tanárok titkai után ku-
takodik: Agatha Christie-nél az elsőként meggyilkolt 
tanárnő a többiek titkait szereti feltárni, és ez a szoká-
sa az életébe kerül. Ki is jelenti egyszer, hogy az a sze-
rencsés, ha egy tanárnak nincsenek titkai:

„Az a  véleményem, hogy csak olyan ember 
tanítson, akinek nyitott könyv az élete. Sza-
vamra, meglepődnének, ha elmondanám, mi 
mindent derítettem ki már emberekről! Olyan 
dolgokat, amilyenekről mások nem is álmod-
tak!”16

Agatha Christie-nél és Tallisnál tehát a magánélet tör-
ténései vezetnek el a halálesetekig, a gyilkosságoknak 

„hagyományos” indítékaik vannak, szerelem, féltékeny-
ség, pénz, félelem a  lelepleződéstől – a Méltatlanok-
ban viszont egy társadalmi probléma vezet a gyilkos-
ságsorozathoz. A gyilkos olyan celebeket öl meg, aki-
ket személyesen nem is ismer, csak valóságshow-kban, 
különféle közösségi médiafelületeken látta őket. És ép-
pen ezért érezhetjük a Méltatlanok olvastán különösen 
kényelmetlenül magunkat: bár a másik két krimiben 
is együttérezhetünk akár az elkövetőkkel is, és találha-
tunk némileg „jogosnak” (de legalábbis megérthető-
nek) egyes gyilkosságokat, azért itt a  legvalószínűbb, 
hogy egyesek egyetértenek a celebkultuszt gyűlölő so-
rozatgyilkossal. (Vagy, ha a gyilkosságokat nem is he-
lyeslik, az indítékát megértik valamennyire.) De az 
is borzongató, ha elolvassuk a 60 kérdéses műveltsé-
gi teszt egyes kérdéseit, és belegondolunk, vajon mi 
tudnánk-e annyi helyes választ adni, hogy megússzuk 
a kivégzést. Húszat kell megválaszolnia ahhoz a kivá-
lasztott áldozatnak a hatvanból, hogy a gyilkos élet-
ben hagyja, olyan kérdések közül, hogy mi volt Ko-
lumbusz zászlóshajójának neve, a NATO minek a rö-
vidítése, mi a  fényerősség SI-mértékegysége, melyik 
amerikai államban fekszik Chicago, mi a foszfor vegy-
jele, ki követte I. Oszkárt a svéd trónon, vagy melyik 
csoportban található a vas. A nyomozást végző rend-
őrcsoport tagjait is foglalkoztatni kezdi, vajon ők ma-
guk milyen általános műveltséggel rendelkeznek – el-
sősorban a gyilkos utáni hajszával vannak elfoglalva, 
persze, mindeközben viszont arra is rájönnek, mintha 
ők sem állnának túl jól az iskolában megszerzett (vagy 
meg nem szerzett) tudással:

„Mint általában, Billy most is figyelmen kí-
vül hagyta az összes sebességkorlátozást és 
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traffipaxot a bő nyolcvan kilométeres úton 
a  Landvetter reptér és Ulricehamn között, 
így alig negyvenöt perccel azután, hogy ko-
csiba szálltak az érkezési csarnok kijáratánál, 
megpillantották az Åsunden-tavat. Sebasti-
annak rémlett valami, hogy egyszer vívtak 
egy fontos csatát a tó jegén. De hogy mikor, 
kik, és hogy ki került ki győztesen, illetve ez 
milyen következményekkel járt, arról fogal-
ma sem volt.”17

A  fiatalabb generációhoz tartozó rendőr, Billy, nem 
is fogadja el, hogy mindaz, amit a  „celebgyilkos” 
számonkér, valóban szükséges tudás lenne  – hiszen 
a műveltség szerkezete alapjaiban változott meg, így 
a lexikális ismeretekre nincs is szükség, mondja ő:

„– Most komolyan, honnan kellene ezeket 
tudni? Kiguglizhatok minden választ keve-
sebb mint tíz másodperc alatt.

– Része az általános műveltségnek.
– Amikor az embernek még lexikonok-

ból kellett kikeresnie a választ, érthető is volt. 
De manapság? Most már teljesen haszonta-
lan tudás.

– Nem vagyok biztos abban, hogy minden-
ki úgy gondolja, létezik haszontalan tudás – 
jegyezte meg Vanja kajánul.

– Billy nagyon belemelegedett. Vanja sej-
tette, hogy nem lenne túl sok helyes válasza 
egy ilyen vizsgán.”18

A középkorú rendőr, Torkel pedig azon gondolkozik 
el egy fiatal lány holttestét nézve, vajon az egyik lánya, 
az áldozattal csaknem egykorú Elin, tudna-e válaszol-
ni az életet jelentő húsz kérdésre. A töprengése során 
megfogalmazza azt is, hogy az életben való helytállás-
hoz már nem is lexikális tudásra van szükség, hanem 
képességekre, készségekre, amelyeknek viszont a lánya 
a birtokában van:

„A jegyei közepesek voltak. Torkel mindennél 
jobban szerette Elint, de teljesen biztos volt 
abban, hogy a tettes vizsgakérdései közül nem 
sokra tudná a választ.

Ez persze nem azt jelentette, hogy Elin 
buta – épp ellenkezőleg, okos lány volt, érett, 
empatikus, vidám, de a lexikális tudásnak hí-
ján volt. Ahogy a barátnői többsége is, gon-

dolta Torkel, legalábbis azok, akikkel találko-
zott. Viszont jó volt másban: volt önbizalma, 
kíváncsi volt, nem félt az új dolgoktól, hitte, 
hogy minden lehetséges, és volt benne szorga-
lom, amivel vihette valamire. Vélhetően több-
re, mint amennyire az a tudás futná, amiből 
az áldozatoknak vizsgázniuk kellett. Vagy leg-
alább ugyanannyira.”19

A rejtély megfejtése közben tehát nemcsak az olvasók-
nak, de maguknak a  rendőröknek is el kell gondol-
kodniuk azon, vajon hová tűnt el a klasszikus tudás. 
Ezek a svéd rendőrök már igen messze vannak Hercule 
Poirot-tól, aki a „kis szürke agysejtjeire” hivatkozott 
folyton, és gőgösen birtokolta a csak rá jellemző egye-
di tudást – a Méltatlanok nyomozócsoportja csak kö-
zösen, egymással együttműködve juthat el a gyilkosig. 
És ahhoz, hogy elkapják a sorozatgyilkost, valóban nem 
lexikális tudásra van szükségük – az alábbi jelenet azt 
mutatja meg, hogy mindegy, valaki fejből tudja-e, ki 
volt idősebb Cato, vagy a képernyőről olvassa le:

„– És miért idősebb Catónak nevezi magát? – 
kérdezte Torkel. – Miért nem Sven Catónak?

Ursula magához húzta Torkel laptopját, 
amely az asztalon állt, miközben Sebastian 
megjátszott meglepetéssel nézett a főnökére.

– Nem tudod, ki volt idősebb Cato?
– Nem.
– Pedig aki tudja, az művelt ember. Álta-

lános műveltség.
– Te tudod?
– Történetesen igen. Ő mondta azt, hogy: 

«Kar tha gó nak vesznie kell.»
– És miért mondta ezt? Miért nem szeret-

te Karthágót?
– Nem tudom.
– «Idősebb Cato, született Krisztus előtt 

234-ben – kezdte Ursula olvasni a képernyő-
ről. – Római szenátor, aki minden beszédét 
a tárgytól függetlenül azzal a kívánsággal zárta, 
hogy Karthágót el kell pusztítani. Úgy látta, 
hogy az észak-afrikai város fenyegeti Róma ha-
talmi pozícióját a Földközi-tenger térségében.»

– Amit lehet úgy értelmezni, hogy a mo-
dern kor felszínes celebközpontúsága fenyegeti 
a klasszikus tudást – foglalta össze Sebastian.

A helyiségre csend telepedett.”20

A Méltatlanokban ugyan az derül ki, hogy a sorozat-
gyilkos egy egykori egyetemi oktató, aki azért dühös, 
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mert nem nevezték ki professzornak, innen indult el 
az elsekélyesedő világ elleni dühe, a regényben még-
sem a tömegkultúra és az akadémiai világ egyszerű el-
lentétét látjuk. A gyilkos, aki a saját átfogó általános 
műveltségét hangsúlyozza egy levélben,21 nemcsak a tö-
megkultúrával, a felszínességgel, műveletlenséggel áll 
szemben, hanem az egyetemi szféra újfajta, publikáci-
ókra, hivatkozásokra, számszerűsíthető adatokra épü-
lő értékrendjével is:

„Nem értékelték a munkáját, nem fogták fel, 
milyen becsesek a más iskolákhoz fűződő kap-
csolatai, nem értették meg kutatásai jelentő-
ségét, nem látták, mennyire jó pedagógus, és 
mennyire sokrétű a tudása. Csak azt a fajta 
sikert voltak képesek méltatni, amelyet a ne-
ves és nagyra értékelt folyóiratokban megje-
lent publikációk számában lehet mérni.”22

Végül aztán a nyomozócsapat egyik tagja, a pszichiá-
terként a csapatba kerülő Sebastian éles és életveszé-
lyes helyzetben kénytelen a gyilkos „régimódi” kérdé-
seire válaszolni: és egészen sikeresen teljesíti a felada-
tot, mert nem a puszta lexikális ismereteit kell mozgó-
sítania, hanem személyes köze lesz a kérdésekhez. Van 
olyan, hogy azért tudja a választ, mert az a lánya haj-
dani betegségével kapcsolatos, egy helyszínt meg azért 
tud felidézni, mert a  feleségével jártak ott. Az érzel-
mi érintettsége pedig különösen erős mindkét eset-
ben, hiszen a lányát is, a feleségét is elvesztette tragi-
kus módon, a thaiföldi cunamiban. És Sebastian, hi-
ába ugrotta át a lécet, dühödten különbséget tesz tu-
dás és intelligencia között:

„– Ennek semmi köze az intelligenciához!  – 
Sebastian megemelte a  hangját. A  férfi hig-
gadtan, de kérdőn nézett rá. – Ez általános 
tudás. Amit bárki megtanulhat, csak mago-

lás és a  memória kérdése, nem intelligenci-
áé. A világ legostobább embere is tudhatja.”23

A Méltatlanokban, mint minden rendes krimiben, vé-
gül elkapják a gyilkost – hiába jönnek rá a rendőrök, 
hogy az ő lexikális tudásuk ugyanúgy erősen hiányos, 
mint a szerencsétlen áldozatoké, mégis az intelligen-
cia győzedelmeskedik a bemagolható, megguglizható 
ismeretek fölött. Nem a magát idősebb Cato-nak ne-
vező celebgyilkos győz, hanem a nyomozók – még ha 
utóbbiak nem is tudják feltétlenül, minek a rövidítése 
a NATO. Mégis nehéz azzal a megnyugvással becsuk-
ni a könyvet, hogy a gyilkos megbűnhődött, az áldo-
zatok méltó elégtételt kaptak, a világ rendje helyreállt. 
Mert, sajnos, aggasztó kérdést tesz fel az egyik levelé-
ben a sorozatgyilkos:

„Fel kell tennünk magunknak a kérdést: tény-
leg olyan társadalomban akarunk élni, amely-
ben az emberek nem olvasnak könyveket, 
a legegyszerűbb egyenleteket sem tudják meg-
oldani, és nem értenek meg egy használati uta-
sítást? És estéről estére, hétről hétre csak he-
verésznek a tévé előtt, amelyet többek között 
az ön lapja is istenít, miközben azokat a fia-
talokat, akik képesek volnának megváltoztat-
ni a világot, agyonhallgatják.”24

És még egy sajátos ellentmondást felfedezhetünk itt. 
A krimiműfaj maga, hiába a tömegkultúra terméke és 
hiába soroljuk a szórakoztató irodalomhoz, ellene tart 
annak az általános elbutulásnak, amiről a Méltatlanok-
beli gyilkos beszél: ez a skandináv krimi azt bizonyít-
ja, hogy egy „könnyű” műfaj is rákérdezhet az isko-
la funkciójára. Ahogy Agatha Christie és Frank Tallis 
könyvei is elvezethetik az olvasóikat klasszikus iskola-
regényekig, vagy figyelmeztethetnek minket arra, hogy 
nézzünk a sztereotípiák mögé, ha tanárról, diákról, is-
koláról gondolkodunk.   
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